
 
 

 

  

      

                   

 

 

 

 

 زبكية الرتاثيةاأل مشروع تطوير حديقة
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 االزبكية الرتاثيةمشروع تطوير حديقة 

 زبكيةأكشاك سور حديقة األتصميم  مسابقة

 املصـريــة اتــامعــة اجلـلبـلط

 مقدمة  .1

  ال مجهوداتطار إفى 
  و حياء القاهرة الخديوية ال منطقة تطوير  دولة فى

ى ترميم العقارات والمبانى ، ذات الطابع الممير

  األالعمرانية و  المناطقتطوير ىل إ ضافةبال 
  تخدم لخدمة راضى

المشاة ووسائل االنتقال بأشكالها المختلفة والت 

  من ضمنها  ،جميع فئات المجتمع
ى  ا موقع   الحديقة تحتل حيث زبكيةتطوير حديقة األوالت   بمعظم يرتبط ممير

 . المدينة وسط ميادين

زبكية حديقة األطالق مسابقة التصميم المعماري ألكشاك سور إتم بدور الشباب فى الجمهورية الجديدة  يماء  إو 

اثية   . فضل تصميمأىل إللوصول الي 

 هدف املسابقة:  .2

، عىل أن يقدم  زبكيةنطاق حديقة األ كشك فى   14د ىل وضع تصميم لمجموعة من االكشاك بعدإتهدف المسابقة 

 :  لألكشاك كالتاىل 
ى  كل متسابق نموذجير

 مساحة )زبكية للكتب والمجالت. عادة احياء فكرة سور األإأكشاك تصلح لبيع الكتب و  ول: النموذج األ

 . (2م 6

  :  
مساحة )أكشاك تصلح لبيع بعض المنتجات أو المرطبات، وتقع خارج حدود الحديقة.  النموذج الثانى

 . (2م 7.5

 

 للمسابقة املتقدمنيشروط  .3

عىل يسمح لمجموعات العمل من الكليات التابعة للجامعات الحكومية أو المعتمدة من المجلس األ 

  المسابقة من الكليات التالية:  بالمشاركة المرصية للجامعات
 فى

 الفنون الجميلة اتكلي 

 كليات الهندسة 

 كليات الفنون التطبيقية 
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 الفنية التصميمية:   االشرتاطات .4

اطات  الفنية التالية:   يجب أن يعكس التصميم االشي 

  االهتمام بالهوية المرصية المعارصة 

  واالجتماع  فى التصميم  
 مراعاه البعد البيت 

 مراعاه طبيعة المنطقة العمرانية التاريخية 

 مراعاه خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

 

  :شروط املسابقة .5

 مع موضوع وأقسام المسابقة 
 
 .أن يكون العمل متوافقا

  وبحد أقىص ، ح واحدة أو أكير حات 3يحق لكل متسابق المشاركة بمقي   .مقي 

 اك بالمسابقة اليحق ى بالجهات المنظمة أو أعضاء لجنة التحكيم االشي   .للعاملير

  المسابقة أو أي مسابقات أخرىأال تكون األ  
   .عمال المقدمة سبق وأن فازت فى

  يجب عىل المتسابق أن يقدم فكرته التصميمية لتصميم األ  
كشاك منفردة، وقابلة للتجميع فى

 . مجوعات

 :كيفية املشاركة .6

وط المشاركة  استمارةعن طريق ارسال   بالمسابقة للتسجيلالتقديم يتم  -1   كراسة الشر
عىل  المرفقة فى

  موعد التسليم  9بدء من يوم   Azbakeya.kiosk.Info@gmail.comيميل : ال 
  يونية وحت 

النهان 

: حتوي عىل بيانات الفريق المشارك كاألوت . غسطس أ 10يوم   
 ن 

 )عضو هيئة تدريس او الهيئة المعاونة( الفريق المشاركرئيس  -أ

 - اسم الكلية - الدرجة الوظيفية  - االيميل  - الرقم القوم   - الرباع  االسم )

 (اسم الجامعة

 فراد(أ 4)الفريق المشارك عضاء أ -ب

 (اسم الجامعة - ليةاسم الك - الفرقة الدراسية - الرقم القوم   - الرباع  االسم )

   يتم -2
 : طبقا للخطوات التاليةالتسليم النهان 

  المسابقة بمقر الجهاز القوم  للتنسيق  تسلم .أ
بقلعة صالح الدين  الحضارياألعمال للمشاركة فى

 .  االيون  

بدون طباعة أسماء الفريق المشارك أو وضع لوجو يتم تقديم مخرجات ومستندات المسابقة  -أ

منفصلة بها اسماء الفريق ومصغر للتصميميمات   A3الجامعة عىل أن يتم تسليم ورقة مقاس

 المقدمة. 

مم( )ملصقة عىل لوحات  841*  1189)مقاس  A0 ( لوحة مقاس6بحد أقىص  عدد ستة ) -ب

خفيفة فوم( توضح الفكرة من خالل المساقط األفقية والواجهات بمقياس رسم مناسب 

 . واللقطات المنظورية وفق لما هو محدد بمجال المسابقة

حة A3لوحة  ىل  إضافة بال  -ج ، وطريقة واحدة عليها أسماء الفريق ومصغر للتصماميم المقي 

وع.   تجميع لوحات المشر

للرسومات والتقارير،  PDF )امتداد الملفات بصيغة نسخة رقمية لكافة مخرجات المسابقة  -د

CAD للرسومات( عىل قرص مدمج. 

mailto:Azbakeya.kiosk.Info@gmail.com
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  يقدم باللغة العربية )ال يزيد عن   -ه
كلمة، حجم الخط   2500عدد ثالث نسخ للتقرير الفتى

ح فكرة 12وللكلمات  14للعناوين   .التصميم( يشر

يوضح به المواد والخامات  A3 عدد ثالث نسخ لتقرير يشمل الرسومات مصغرة عىل  مقاس -و

 . المستخدمة

 

 :جوائز املسابقة .7

 موزارة التعليبالتعاون مع من وزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جوائز المسابقة مقدمة 

 العاىل  والبحث العلم  كما هو موضح: 

 الف جنيها مرصيا  40 الجائزة االوىل 

 الف جنيها مرصيا  25 الجائزة الثانية 

 الف جنيها مرصيا 15 الجائزة الثالثة 

 منها  3
 
 جنيها مرصيا االف 5 جوائز تشجيعية قيمة كال

ى تختارهم لجنة  منح شهادات تقدير لعدد من المتسابقير
ُ
  وت

ى فى منح شهادات مشاركة لكل المشاركير
ُ
 التحكيم، كما ت

 المعرض المصاحب لعالن نتيجة المسابقة. 

 

 :حتكيم املسابقة  .8

 جلنة التحكيم -أ

ى  مير
ّ
اء والُمحك براهيم مساعد وزير االسكان إاالستاذ الدكتور عبدالخالق  برئاسةتتكون لجنة التحكيم من الخي 

 الفنية وعضوية كل من: للشئون 

 لشئون الجامعات نائب وزير التعليم العاىل  والبحث العلم   أيمن عاشورأ.د / 

 أ.د / ماهر استينو
  وتنسيق المواقع 

  واالقليم  -أستاذ التصميم العمرانى
جامعة  -كلية التخطيط العمرانى

 القاهرة

   أ.د /  سحر عطية
 جامعة القاهرة-كلية الهندسة-أستاذ العمارة والتصميم العمرانى

 لشئون الجامعات التعليم العاىل  والبحث العلم   مساعد نائب وزير  عبير الشاطرأ.د / 

 الجهاز القوم  للتنسيق الحضاري شلت    د/ هايدي.م. أ 

وري   ى بمن تراه رصى  .تمام عملهاا ال وللجنة أن تستعير
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  :معايري التحكيم -ب

 أن يكون العمل متوافق مع موضوع المسابقة .1

 واالستعماالت المحيطة  للمكان ة التصميممدي مالءم .2

 ، للعنارص المشيدة الراحة وسهولة االستخدام .3

 جودة العمل المقدم من الناحية الفنية والتقنية، .4

 التصميمتفرد  .5

 مدي إمكانية االستخدام عىل مدار اليوم .6

حو للتنفيذ  يةقابل  .7 وع المقي   مراعاة اقتصاديات وسهولة تنفيذ المشر

 ،االبتكار والتجديد وعدم التكرار  .8

حة  .9  إمكانية الوصول لألكشاك المقي 

اثية للحديقة والمنطقة.  .10   تحقيق هدف المسابقة والتوافق مع القيمة الي 

 :مهام جلنة التحكيم -ج

  .االجتماع األول للجنة  
 إختيار رئيس لجنة التحكيم فى

  .وط المرجعية للمسابقة  اعتماد كراسة الشر

  .وضع األوزان النسبية لمعايير التحكيم 

  .معرض المسابقة  
 إختيار األعمال المشاركة فى

  .المسابقة  
 إختيار األعمال الفائزة فى

  .وضع تقرير تقييم  عن المسابقة بشكل عام 

 
 حاالت استبعاد األعمال من املسابقة: -د

 ى بالجهات المنظمة أو أعضاء لجنة التحكيم  .أن يكون المتسابق من العاملير

  المحددتقديم المشاركة بعد موعد التسليم . 

  كتابة أسماء الفريق أو وضع شعار الجامعة عىل  اللوحاتA0  أو وضع أية عالمات تدل عىل شخصية

  . الفريق المتسابق أو جامعته 

  .ام بموضوع وأقسام المسابقة ى  عدم االلي 

 

 االستفسارات: -ه

   :الخاص بالمسابقة  
ونى يد اللكي  وطها إىل الي   يتم إرسال االستفسارات حول المسابقة وشر

  ملف  
، عىل أن تصبح   PDFيتم الرد عىل كافة االستفسارات فى ى كير

 مراعاةُمجمع وإرساله إىل كافة المشي 

وط المسابقة.   الردود عىل تلك االستفسارات جزء ال يتجزأ من شر
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 اجلدول الزمين .9

العالن عن المسابقة وبدء الطالع عىل  كراسة 
وط المسابقة من خالل    الموقع شر

ونى  اللكي 
 2022 ةيوني 9

  لستقبال االستفسارات
2022 ةيوني 20 الموعد النهان   

  لرسال الرد عىل االستفسارات
2022 ةيوني 30 الموعد النهان   

  لتسليم األعمال 
2022 أغسطس 10 الموعد النهان   

  المعرض
ى فى 2022 اغسطس 28 العالن عن أسماء المشاركير  

إعالن نتيجة المسابقة وتسليم الجوائز وافتتاح 
 المعرض

2022سبتمي   1  

 قواعد واشرتاطات عامة: .10

  .قرارات لجنة التحكيم نهائية وال تقبل الطعن عليها 

  أيحق للجهات المنظمة للمسابقة استخدام األعمال المشاركة )سواء فازت  
  المسابقة( فى

و لم تفز فى

  أي وسائل او مواد أخرى خاصة بالمسابقة
  كتيب المسابقة وفى

 .المعرض المصاحب للمسابقة وفى

   
 حصلت تتمتع الجهات المنظمة للمسابقة بكامل حقوق النشر والطباعة وإعادة استخدام األعمال الت 

  المسابقة، بما يساهم فى تحقيق أهدافها، مع االحتفاظ بحق المتسابق 
عىل جوائز أو شهادات تقدير فى

 األدن   والملكية الفكرية لصاحب العمل. 

    المسابقة فإن  
اك فى ق المتسابق يكون قد تعهد بأنه هو المالك الوحيد لكافة حقو الفريق بمجرد االشي 

اك بها وعىل مسئوليته الشخصية، وأال يكون ألي الملكية الفكرية المتعلقة   قام باالشي 
 باألعمال الت 

طرف ثالث حق من أي نوع كان عىل العمل دون أدنى مسئولية عىل الجهات المنظمة للمسابقة أمام 

، ويتحمل المتقدم بنفسه المسئولية القانونية الكاملة قبل الغير فيما يتعلق بمخالفة أي من  الغير

وط ال وط. الشر   المسابقة حال اكتشاف مخالفته لتلك الشر
 عن إلغاء قرار فوزه فى

 
 متقدم ذكرها فضال

  اطات وط  وقواعد واشي    المسابقة، فإن المتسابق يكون موافق عىل جميع شر
اك فى بمجرد االشي 

 المسابقة. 
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 مرفقات  .11

وع -  الموقع العام الماكن توزي    ع االكشاك بالمشر

 

  
حة لتوزي    ع االكشاك بالموقع العام اسكتش يوضح اماكن توزي    ع االكشاك بجانب بعضها  اسكتش يوضح االماكن المقي 

 

 أكشاك تجارية

الكتبأكشاك لبيع   
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 إستمارة التسجيل بالمسابقة

 رئيس الفريق المشارك )عضو هيئة تدريس او الهيئة المعاونة( بيانات

 االسم الرباع   

 الرقم القوم   

 االيميل 

الوظيفيةالدرجة    

 اسم الكلية 

 اسم الجامعة 

  فراد(أ 4أعضاء الفريق المشارك )

 1 االسم الرباع   
 الرقم القوم   

 الفرقة الدراسية 

 اسم الكلية 
 اسم الجامعة 

 2 االسم الرباع   
 الرقم القوم   

 الفرقة الدراسية 
 اسم الكلية 

 اسم الجامعة 

 3 االسم الرباع   
 الرقم القوم   

 الفرقة الدراسية 
 اسم الكلية 

 اسم الجامعة 

 4 االسم الرباع   
 الرقم القوم   

 الفرقة الدراسية 
 اسم الكلية 

 اسم الجامعة 
.، وموافق على ما جاء بها طلعت على جميع شروط المسابقة كاملةإ   

 توقيع رئيس فريق العمل

……………………..……. 


